
 Tomaszkowice, dnia ……………………  
………………………………………  
nazwisko i imię wnioskodawcy  
………………………………………  
adres zamieszkania  
………………………………………  
telefon kontaktowy  

Wójt Gminy Biskupice 
Wniosek 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną 
 
Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną zgodnie z 
ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).  
 
Dane psów:  
- rasa .........................................................................................................................................................  
- liczba zwierząt, w tym suk ..................................................................................................................... 
- oznakowanie poszczególnych osobników ( tatuaż, czip)………............................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- pochodzenie psów (numer rejestracyjny w Związku Kynologicznym - metryka, rodowód, lub 
nazwisko i adres poprzedniego właściciela) ............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
- adres miejsca przebywania psów …………........................................………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
- krótki opis miejsca i warunków utrzymywania psów (mieszkanie w bloku, dom wolno stojący, rodzaj 
ogrodzenia) ................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  

 
Załączniki: 
1. oryginały lub uwierzytelnione kopie rodowodów lub metryk psów, 
2. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia; dowodem 
zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na konto: 41 8619 0006 0010 0200 3131 
0016 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. 
       

  ............................................ 
                               (podpis wnioskodawcy ) 

    
 
Podstawa prawna - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r., poz. 856 ze 
zmianami) 
Uwaga:  

1) wydanie zezwolenia podlega opłacie skarbowej w wysokości  616 zł (część IV ust. 44  pkt 1  załącznika 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016r., poz. 1827); 

2) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 28 kwietnia 
2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) za agresywne 
uznaje się psy rasy: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog 
amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash 
dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski. 
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